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Anel episcopal 
É um sinal do ministério apostólico, da fé do Bispo e da ligação deste à Igre-
ja, de poder e fidelidade. Entregue também na Ordenação Episcopal, é usa-
do sempre. O material e desenho são da escolha do Bispo. O seu uso entrou 
na Igreja por tra dição bíblica e pelo costume ro ma no. Usam-no habitual-
mente o Papa, os bis pos, os car deais, os abades, as aba des sas e as virgens 
consagradas.

Arcebispo
Nome geralmente reserva do ao bispo com jurisdição sobre uma pro  víncia eclesiástica, de que 
fazem par te várias dioceses. Aquela que está confiada ao arcebispo toma o nome de arquidio-
cese ou metrópole. Na paramen tação litúrgica, o arcebispo metropolita distingue-se pelo uso 
do pálio.

Armas
A heráldica eclesiástica obedecia no passado a regras muito rígidas e represen-
tava a muitas categorias de pessoas e instituições de Igreja, o que já não acon-
tece hoje. Nas armas dos bis pos, ar ce bispos, primazes e cardeais, o escudo é en-
cimado por um chapéu de pe regrino (galero) ornamentado com dois cor dões 
com bor las em número e cor variáveis.

Báculo 
Insígnia pastoral também entregue na Ordenação Episcopal em forma de bas-
tão ou de cajado encimado por uma croça, é um símbolo de autoridade e juris-
dição, assim como do múnus de ensinar. As origens deste objecto estão asso-
ciadas ao cajado dos pastores. É usado quando são desempenhadas funções 
litúrgicas solenes na diocese que preside.

Cabido
 É o colégio dos clérigos cha ma dos “cónegos”, constituído princi pal men te para assegurar um 
culto mais solene na Catedral ou numa igreja importante (as antigas colegiadas). O Ca bi do Ca-
tedralício tinha ainda funções admi nistrativas que, pelo actual Código de Direito Canónico, sal vo 
con cessão excepcional, passaram para o colégio de consultores. No pas sa do, os cabidos desem-
penharam fun ções importantes, nomeadamente na ma nutenção de escolas de clérigos e de lei-
gos. Hoje, por falta de clero e de meios, a sua acção reduz-se em geral à par ticipação nas acções 
litúrgicas mais so lenes presididas pelo bispo. 

Cátedra
Em liturgia, é a ca deira do presidente das celebrações, es pe cial mente na igreja episcopal que, 
por isso, se chama Catedral ou Sé. A Cátedra é símbo lo da missão de ensino e de go ver no. De la o 
bispo faz a homilia, di ri ge a oração dos fiéis e procede a vários sacramentais.

Cruz peitoral
Uma indicação especial da posição que os bispos ocupam na Igreja desde o 
fim da Idade Média, eram antes usadas tanto pelo clero como por leigos. A 
Cruz peitoral do Arcebispo distingue-se por ter dois braços.

Deão 
Forma popular de decano, é o cónego mais velho ou o mais antigo de um Cabido, que a ele pre-
side ou não, consoante o direito próprio.

Metropolita
É o bispo que preside a uma província eclesiástica constituída por diversas dioceses. Este siste-
ma admi nistrativo vem da divisão civil do Im pério Romano. Em tempos mais remotos, o Metro-
polita tinha largos poderes de jurisdição, que foram gradualmente redu zidos, sobretudo a partir 
do Concílio de Trento. Actualmente tem o poder de convocar e presidir ao Conselho Provincial 
e, em certos casos, de fazer algumas intervenções nas dioceses sufragâneas. Tem a precedência 
so bre os outros bispos da província eclesiástica. A insígnia própria é o Pálio, que lhe é concedido 
pelo Papa. Em Portugal há três províncias eclesiásticas: Braga, Lisboa e Évora.

Tomada 
de Posse

Glossário

A Tomada de Posse no dia 12 de Fevereiro conta 
apenas com alguns presentes, sendo uma ceri-
mónia mais reservada que é seguida da primei-
ra conferência de imprensa de D. José Cordeiro 
como Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas.

Para além do próprio D. José, estarão presentes 
o Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, o Adminis-
trador Apostólico da Arquidiocese de Braga, D. 
Jorge Ortiga, o Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno 
Almeida, e ainda o Cabido da Sé de Braga.

15h45: Acolhimento
Nessa hora, o Deão e todos os Cónegos do Cabi-
do irão receber o Arcebispo Eleito à porta da Sé, 
onde este beijará o Crucifixo e se asperge a si 
mesmo e aos presentes com água benta.
D. José Cordeiro será, de seguida, conduzido à 
Capela do Santíssimo Sacramento para um mo-
mento de adoração. Depois, na Sala Capitular 
(sacristia), irá vestir os paramentos em conjunto 
com os presbíteros concelebrantes, os diáconos 
e os restantes ministros.
Depois de uma Procissão de Entrada e uma vez 
feita reverência ao altar, o Arcebispo Eleito de 
Braga dirige-se para a cátedra. Depois do hino, 
senta-se e recebe a mitra.
A seguir, o Chanceler apresenta as Letras Apos-
tólicas ao Colégio dos Consultores, lê e escreve 
a respectiva acta. Depois de uma saudação do 
Deão do Cabido, as Armas Arquiepiscopais de D. 
José Cordeiro serão colocadas na cátedra.
Por fim, o Cabido manifesta obediência e res-
peito ao novo Arcebispo.

Ordem de entrada da Procissão:

• Cruz e duas velas;
• Cónegos (aos pares);
• Bispos;
• Presidente, de báculo na mão esquerda;
• Diáconos;
• Outros ministros.

imagens meramente ilustrativas
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Mitra 
Usada pelo Bispo como símbolo da autoridade que detém, é en-
tregue na Ordenação Episcopal. Como regra, o bispo usa a mitra 
quando está sentado, se dirige ao povo, o abençoa solenemen-
te, executa gestos sacramentais e vai nas procissões (excepto nas 
do Santíssimo Sacramento e da relí quia da Santa Cruz). A mitra é 
sempre retirada da cabeça quando o bispo ora na Eucaristia. Tem 

origem no gorro usa do pelos Papas no séc. VIII. Mais tarde, foi concedida por privi-
légio a bispos e abades. Das três espécies de mitras, a “simples”, a “aurifrigiada” e a 
“preciosa”, restam as duas primeiras, usadas consoante as cele bra ções.

Pálio 
De uso exclusivo dos arcebispos metropolitanos, patriarcas e car-
deais, representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, sim-
bolizando, assim, a missão pastoral. É constituído por uma tira de 
lã branca com seis cruzes negras, e repousa precisamente sobre os 
ombros, deixando duas faixas pendentes sobre o peito e uma so-

bre as cos tas. A lã provém dos cordeiros ofere cidos ao Papa no dia de Santa Inês. Só 
o Papa pode conceder esta insígnia.

Solidéu 
Originalmente criado com a intenção de proteger a cabeça de-
pois da tonsura – cerimónia em que o cabelo no centro do escal-
pe era cortado como sinal de humildade e piedade –, é usado de-
baixo da mitra, mas removido na Oração Eucarística para que a 
cabeça do Bispo esteja descoberta na presença do Santíssimo Sa-

cramento. O do Papa é branco, o dos cardeais, escarlate, dos bispos, aver me lha do e 
dos abades, preto.

Turíbulo
Fogareiro de metal com tampa (opérculo) sustentado por correntes, usado na litur-
gia para o rito da incensação do altar, do crucifixo, do evangeliário, do celebrante, 
dos diversos ministros e do povo, dos defuntos nas exéquias. 

O Domingo é dia de celebrar o Início do Ministério Pas-
toral de D. José Cordeiro.
Nesse dia a cerimónia segue, após a Procissão de 
Entrada, o formato normal de uma Missa.
Às 15h30, o novo Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas vai descer a Rua D. Gonçalo Pereira 
a pé e ser recebido de novo pelos Cónegos na 
galilé da Sé Catedral.

A Procissão de Entrada é feita pela se-
guinte ordem: Turíbulo, Cruz e velas, 
Evangeliário, Diáconos, Cónegos, Bispos 
e D. José Cordeiro.

Após a Oração Pós-Comunhão, há um 
gesto simbólico do Deão para com o Ar-
cebispo de Braga.
No dia 13 estará presente o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

D. José Cordeiro

1967 - 29 de Maio: Nascimento

1991 – 16 de Junho: Ordenação 
presbiteral

1999: Inicia estudos superiores 
em Roma

2001: Licenciatura em Liturgia 
pelo Pontifício Ateneu de Santo 
Anselmo, em Roma

2001: Nomeado Vice-Reitor do 
Pontifício Colégio Português, 
em Roma

2004: Doutoramento em Litur-
gia pelo Pontifício Ateneu de 
Santo Anselmo

2004: Professor no Pontifício 
Ateneu de Santo Anselmo

2005: Nomeado Reitor do Pon-
tifício Colégio Português

2011 – 18 de Julho: nomeado 
Bispo de Bragança-Miranda

2011 – 2 de Outubro: Ordena-
ção Episcopal

2016: Membro da Congregação 
para o Culto Divino e a Discipli-
na dos Sacramentos

2021 – 3 de Dezembro: No-
meado Arcebispo Metropolita 
de Braga

Glossário Início do 
Ministério 
Pastoral

Alteração às Armas de Fé

D. José Cordeiro tem armas 
episcopais renovadas.
A simbologia mantém-se a 
mesma, porém há elementos 
que são acrescentados com a 
elevação a Arcebispo Primaz.
Isto significa que o galero (cha-
péu) verde passa a ter 30 bor-
las em vez das anteriores 12, e 
a Cruz passa a Arquiepiscopal 
– dupla. Como será Arcebis-
po Metropolita, o brasão passa 
a contar também com o pálio 
por baixo.
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P

P

RUA D. GONÇALO PEREIRA: D. JOSÉ CORDEIRO 
DESCE ESTA RUA A PÉ ATÉ À ENTRADA DA SÉ.

GALILÉ DA SÉ: ONDE D. JOSÉ CORDEIRO VAI SER RECEBIDO 
PELOS CÓNEGOS DO CABIDO DA SÉ DE BRAGA.

SACRISTIA DA CATEDRAL: UM DOS TRÊS LOCAIS 
ONDE OS PADRES DIOCESANOS 
QUE VÃO CONCELEBRAR SE VÃO PARAMENTAR.

CAPELA DA GLÓRIA: UM DOS TRÊS LOCAIS 
ONDE OS PADRES DIOCESANOS 
QUE VÃO CONCELEBRAR SE VÃO PARAMENTAR.

ROSSIO E CLAUSTRO DA SÉ: 
LOCAIS COM ECRÃ GIGANTE 
PARA PODER ACOMPANHAR 
A CERIMÓNIA NO EXTERIOR DA SÉ.

LARGO DE SANTIAGO: ESTACIONAMENTO 
PARA PADRES E DIÁCONOS.

CAPELA DE SÃO GERALDO: UM DOS TRÊS LOCAIS 
ONDE OS PADRES DIOCESANOS 
QUE VÃO CONCELEBRAR SE VÃO PARAMENTAR.

SALA CAPITULAR: ONDE OS BISPOS E CÓNEGOS
SE VÃO PARAMENTAR.

PARQUE DE SANTIAGO: ESTACIONAMENTO 
PARA BISPOS, AUTORIDADES CIVIS E MILITARES.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2

3 45

6
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LOTAÇÃO DA SÉ: CERCA DE 600 PESSOAS

DISTRIBUIÇÃO DE LUGARES NA SÉ:
1 - PRESBITÉRIO: BISPOS NOS CADEIRAIS; NÚNCIO APOSTÓLICO D. IVO SCAPOLO, PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL 
PORTUGUESA D. JOSÉ ORNELAS, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO D. JORGE ORTIGA E BISPO AUXILIAR DE BRAGA D. NUNO ALMEIDA 
EM CADEIRAS LATERAIS; QUATRO CÓNEGOS MAIS RECENTES NAS CADEIRAS QUE LADEIAM A CÁTEDRA (CÓNEGOS MÁRIO MARTINS, 
EDUARDO DUQUE, ABÍLIO DUARTE E JOÃO PAULO ALVES) ; D. JOSÉ CORDEIRO.
2 - TRANSEPTO DIREITO: CABIDOS DA SÉ DE BRAGA E DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
3 - NAVE CENTRAL: CLERO DIOCESANO.
4 - NAVE FRENTE À CAPELA DO SANTÍSSIMO: AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E CONVIDADOS.
5 - NAVE FRENTE À CAPELA DE S. PEDRO DE RATES E RESTANTE ESPAÇO DISPONÍVEL: FIÉIS E PÚBLICO EM GERAL.
6 - TRANSEPTO ESQUERDO: CORO E MÚSICOS.

1
2

3 45

6
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Jer 17, 5-8 
Leitura do Livro de Jeremias 
Eis o que diz o Senhor: “Maldito quem 
confia no homem e põe na carne 
toda a sua esperança, afastando o 
seu coração do Senhor. Será como 
o cardo na estepe, que nem percebe 
quando chega a felicidade: habitará na 
aridez do deserto, terra salobre, onde 
ninguém habita. Bendito quem confia 
no Senhor e põe no Senhor a sua 
esperança. É como a árvore plantada 
à beira da água, que estende as suas 
raízes para a corrente: nada tem a 
temer quando vem o calor e a sua 
folhagem mantém-se sempre verde; 
em ano de estiagem não se inquieta e 
não deixa de produzir os seus frutos”. 
    
Salmo responsorial
Salmo 1, 1-2.3.4.6 (R. Salmo 39, 5a) 
Refrão: Feliz o homem que pôs a sua 
esperança no Senhor. 

LEITURA II 1 Cor 15, 12.16-20 
Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Se pregamos que Cristo 
ressuscitou dos mortos, porque 
dizem alguns no meio de vós que 
não há ressurreição dos mortos? Se 
os mortos não ressuscitam, também 
Cristo não ressuscitou. E se Cristo 
não ressuscitou, é vã a vossa fé, 
ainda estais nos vossos pecados; e 
assim, os que morreram em Cristo 
pereceram também. Se é só para a 
vida presente que temos posta em 
Cristo a nossa esperança, somos 
os mais miseráveis de todos os 
homens. Mas não. Cristo ressuscitou 

“Alegrai-vos e exultai”

itinerário

“A nossa esperança”
Ao longo da vida surgem diversos graus 
de dificuldades. Para acalmar o choro de 
uma criança assustada ou caprichosa, 
basta um abraço ou dar-lhe algo que 
satisfaça o desejo. Para despertar o 
sorriso de um idoso provado pelas agruras 
da vida, é preciso uma presença amorosa 
acompanhada pela autenticidade das 
palavras. Só uma abertura ao futuro com 
esperança pode fixar a serenidade de 
um sorriso, à medida que alcançamos a 
maturidade.
Nos momentos cruciais, surgiram profetas 
que projectaram uma luz sobre os factos 
que, no imediato, pareciam anular o 
futuro. Os profetas são aqueles que 
ignoram palavras piegas de circunstância, 
para lançar um robusto apelo a olhar o 
futuro com esperança, sem deixar de 
exortar a viver o presente com mais 
clareza e entusiasmo.
Este é o ensinamento que Paulo nos 
transmite, no trecho da Primeira Carta 
aos Coríntios: a ressurreição de Jesus 
Cristo é esse acontecimento profético 
que preenche o presente, dá sentido ao 
que vivemos agora, e clarifica a visão 
do futuro, confirma a razão da nossa 
esperança. Por isso, atreve-se a dizer que 
“se é só para a vida presente que temos 
posta em Cristo a nossa esperança, somos 
os mais miseráveis de todos os homens”.
A esperança vislumbra o germinar da 
semente, quando outros querem constatar 
o apodrecer da semente; em vez da morte, 
a esperança percebe a ressurreição, o 
recomeço da vida.
O que, aos nossos olhos, pode parecer 
uma perda, à luz da ressurreição, torna-se 
uma pérola e um tesouro a ser alcançados 
com todas as nossas forças. A certeza de 
ressuscitar com Cristo e em Cristo torna 
mais profundo o momento presente, 
enriquece o nosso amor quotidiano, livra-
nos da busca desenfreada de prazer e de 
supostas felicidades, fortalece a nossa 
resistência perante o sofrimento e a morte, 

dos mortos, como primícias dos que 
morreram. 

EVANGELHO  Lc 6, 17.20-26 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus desceu do 
monte, na companhia dos Apóstolos, 
e deteve-Se num sítio plano, com 
numerosos discípulos e uma grande 
multidão de toda a Judeia, de Jerusalém 
e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo 
então os olhos para os discípulos, disse: 
Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque é vosso o reino de Deus. Bem-
aventurados vós, que agora tendes 
fome, porque sereis saciados. Bem-
aventurados vós, que agora chorais, 
porque haveis de rir. Bem-aventurados 
sereis, quando os homens vos odiarem, 
quando vos rejeitarem e insultarem 
e proscreverem o vosso nome como 
infame, por causa do Filho do homem. 
Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque 
é grande no Céu a vossa recompensa. 
Era assim que os seus antepassados 
tratavam os profetas. Mas ai de vós, 
os ricos, porque já recebestes a vossa 
consolação. Ai de vós, que agora estais 
saciados, porque haveis de ter fome. 
Ai de vós, que rides agora, porque 
haveis de entristecer-vos e chorar. 
Ai de vós, quando todos os homens 
vos elogiarem. Era assim que os seus 
antepassados tratavam os falsos 
profetas. 

REFLEXÃO
 
O Sexto Domingo (Ano C) pode ser 
acolhido como uma espécie de resumo 
dos anteriores. Deus chama e envia. O 
ser humano hesita e responde. Agora, 
nós, cristãos, apoiados na promessa da 
ressurreição, “temos posta em Cristo a 
nossa esperança”. 

enche-nos de entusiasmo e de esperança, 
faz-nos acreditar em cada recomeço.
Os santos, os bem-aventurados, não são 
aqueles que nunca tiveram hesitações e 
medos. Os santos são aqueles que tiveram 
a coragem de abraçar um novo recomeço.

Recomeçar
A esperança alimenta a santa 
inquietação, desperta o sonho, ilumina 
as mentes, aquece os corações, 
estimula a confiança, potencia a cura 
das feridas, constrói pontes, contribui 
para tecer relações mais profundas. 
São os objectivos do processo sinodal. 
Não buscamos um documento final ou 
um percurso delimitado no tempo, com 
princípio e fim.
A esperança cristã ensina-nos que a 
meta é sempre um recomeçar. Somos 
chamados a ser profetas da esperança, 
a olhar o futuro com uma visão cheia da 
alegria do Evangelho.
O segredo está na forma como vivemos 
cada etapa do caminho: deixamo-nos 
envolver pelo processo, que nos faz 
crescer e amadurecer; caminharmos 
juntos, rumo à comunhão e à missão 
que Deus quer para a Igreja, neste 
terceiro milénio.

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
A fé cristã é a proclamação de uma 
alegria: “Bem-aventurados!”, “Felizes!”. 
Essa felicidade não é apenas futura, no 
céu; ela é já presente mesmo que a sua 
plenitude ainda esteja para vir. Por isso, o 
semblante do ministro do altar deve ser 
sempre alegre, não de um contentamento 
circense, mas no gáudio de quem, na 
celebração do mistério pascal, vive já 
antecipadamente a plenitude da alegria 
da prometida por Cristo.

vi domingo comum

Colocar um arranjo floral bem visível diante do altar com flores 
variadas.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Alegrai-vos e exultai”

Leitores
Aquele que medita a Palavra de Deus 
dia e noite é comparado à árvore que 
generosamente dá o seu fruto. O acto 
de leitura pode ser comparado a essa 
árvore que oferece o seu fruto. Ele 
só é possível porque ela estende as 
suas raízes até à torrente das águas 
que simboliza a meditação dia e noite 
da Palavra de Deus. Ela pode expor 
o fruto para que quem sentir fome 
possa alcançar a bem-aventurança da 
saciedade.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Por vezes, a vida eclesial parece 
restringir-se a orgânicas próprias da 
vida associativa ou à proclamação de 
palavras genéricas de consolação. Mas 
São Paulo lembra-nos que “se é só para 
a vida presente que temos posta em 
Cristo a nossa esperança, somos os mais 
miseráveis de todos os homens”. O MEC, 
visitando os doentes, é muito mais que 
uma presença amiga e consoladora, ele 
testemunha a esperança na vida eterna.

Músicos
Talvez o músico e o actor sejam os 
artistas mais vulneráveis ao efeito 

nefasto do elogio. Quando olhamos 
uma pintura, em geral, o pintor não 
está presente; quando lemos um 
poema, o poeta quase sempre está 
ausente. O músico torna presente a 
obra musical e a sua beleza. Por isso, 
ele deve evitar sucumbir à vaidade e 
lembrar-se das palavras de Jesus: “Ai 
de vós, quando todos os homens vos 
elogiarem”.

Celebrar em 
comunidade 
Evangelho para a vida
Lucas, ao contrário de Mateus, 
coloca a proclamação das bem-
aventuranças num “sítio plano”, com 
Jesus a descer do monte, fazendo-Se 
acessível aos frágeis. É um destaque 
claro à solicitude de Deus que, em 
Cristo, rosto da misericórdia do Pai, 
vem ao encontro da humanidade 
sofredora, sobretudo marcada pela 
doença e pela debilidade.
Esta anotação do evangelista 
pode ser um convite a cuidarmos 
solicitamente das feridas das nossas 
comunidades, sobretudo dos mais 
frágeis, pela doença, pela idade, pela 
solidão, que a pandemia agravou. 

Não nos furtemos a ir ao seu encontro, 
tornando acessível a presença da 
Igreja sinodal e samaritana junto da 
fragilidade humana.

Oração Universal
V/ Irmãos e irmãs caríssimos: 
invoquemos Jesus Cristo, que 
prometeu a bem-aventurança aos  
que têm fome e sede de justiça,  
e digamos (ou: e cantemos),  
confiantes:

R/ Jesus Cristo, ouvi-nos.

1. Pelo nosso Arcebispo D. José 
Cordeiro, que inicia hoje o seu 
ministério pastoral ao serviço da 
nossa Igreja Diocesana, para que,  
pela palavra e pelo testemunho, nos 
ajude a caminhar juntos, oremos.

2. Pelos pobres, para que o Senhor 
lhes dê esperança, e pelos ricos, para 
que lhes converta o coração e lhes dê 
a felicidade de repartir com quem não 
tem, oremos.

3. Pelos que têm fome, para que 
encontrem o pão de cada dia, e pelos 
que vivem na abundância, para 

que tenham fome de Deus e da sua 
justiça, oremos.

4. Pelos que choram enquanto vivem 
neste mundo, para que o Senhor os 
console no seu amor, e pelos que 
riem, para que lhes purifique os 
sentimentos, oremos.

5. Pelos que são rejeitados e 
insultados, para que Jesus os una à 
sua Paixão e lhes revele o mistério da 
sua Cruz gloriosa, oremos.

6. Por todos os membros da nossa 
comunidade, pelos que esmoreceram 
na fé, pelos que andam preocupados 
ou vacilantes e pelos que cantam as 
maravilhas do Senhor, oremos.

V/ Senhor Jesus Cristo, que quisestes 
experimentar a perseguição e a 
pobreza, a fome, a incompreensão e a 
dor, dai-nos a graça de sentir a força 
da vossa ressurreição e ensinai- 
-nos a falar da felicidade que a todos 
prometeis. Vós que viveis e reinais por 
todos os séculos dos séculos.

R/ Ámen.

Sugestão de cânticos
– Entrada: Sede a rocha do meu refúgio – M. Simões
– Ap. Dons: Em redor do Teu altar – M. Carneiro  
– Comunhão: Bem-aventurados! Alegrai-vos! – J. Geada
– Final: Vamos em paz e alegria – Az. Oliveira

Eucologia
Orações presidenciais: Orações do Domingo VI 
do Tempo Comum  (Missal Romano, 400)
Prefácio: Prefácio X Comum (Missal Romano, 
485)
 Oração Eucarística: Oração Eucarística III 
(Missal Romano, 529ss)

Sair em missão de amar
Família: Visitar alguma pessoa, vizinha ou 
conhecida, tornando-nos próximos e acessíveis a 
alguém marcado pelo isolamento ou pela solidão.   

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Agenda

IGREJA DE S. VICTOR
IGREJA DE S. VICTORMOMENTO DE ORAÇÃO

21H15

3
fev

SÉ DE BRAGA
SÉ DE BRAGAEUCARISTIA DIA NACIONAL UCP11H30

6
fev

Sessão pública apresenta intervenção 
realizada no Pópulo
No próximo Sábado, dia 5 de 
Fevereiro, será celebrada Eu-
caristia às 16h00, seguida de 
sessão pública onde será feita 
a apresentação da interven-
ção levada a cabo na igreja do 
Pópulo:"Valorizar a igreja do 
Pópulo: reabilitação, conserva-
ção e promoção". A Eucaristia 
será presidida por D. Jorge Or-
tiga, Administrador Apostólico 
da Arquidiocese .
Esta intervenção foi objecto da 
candidatura a Fundos Públicos 

Seminário Conciliar organiza Ciclo de 
Cinema no espaço vita

No âmbito das comemora-
ções dos 450 anos da cria-
ção do Seminário Conciliar de 
Braga, será realizado um ciclo 
de cinema, intitulado de Va-
sos de Barro, Figurações do 
padre na lente do cinema.
O ciclo decorre nos dias 10, 17 
e 24 de Fevereiro, tem entra-
da gratuita e início às 21h15, 
no Espaço Vita. No fim da vi-
sualização do filme, haverá 
tempo para uma hermenêu-
tica fílmica, orientada por um 
convidado.
No dia 10 de Fevereiro, se-
rá exibido o filme Corpus 
Christi, de Jan Komasa, com 
comentários do encena-
dor bracarense José Miguel 
Braga.  No dia 17 de Feve-
reiro, foi escolhido o drama 
No coração da escuridão, de 
Paul Schrader, sendo o mú-
sico Adolfo Luxúria Canibal 
o convidado para a exegese 

cinematográfica. 
Já no dia 24 de Fevereiro, en-
cerra-se o ciclo com Graças a 
Deus, de François Ozon, com 
a presença Alzira Fernandes, 
leiga consagrada, para tecer 
alguns comentários que a ex-
periência fílmica possa ter 
despertado.

no âmbito do Programa Ope-
racional Regional do Norte – 
Norte 2020.
Na sessão pública deverão es-
tar presentes o Presidente da 
CCDRN, o Presidente da Câ-
mara Municipal, os Presiden-
tes das Uniões de Freguesias 
de S. João do Souto e S. José de 
S. Lázaro e Maximinos, Sé e Ci-
vidade, o pároco e os membros 
da Celestial Ordem Terceira da 
Santíssima Trindade e a comu-
nidade em geral.

Livro da semana

Livraria diário do minho

O mistério da ressurreição de Jesus 
ocupa um lugar central na fé da Igreja. 
Diante da impossibilidade de narrar a 
ressurreição, invisível e indescritível, 
a história da Páscoa inclui um “lugar 

vazio”, num momento decisivo. A 
este espaço aberto e vazio remete a 

palavra do anjo e das mulheres, como 
testemunham as narrativas sinópticas.

não está aqui. foi 
ressuscitado!

Ricardo Luís  
Ramos martins

8€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão. 
Campanha válida de 3 a 9 de Fevereiro de 2022.


